YouTube Premieres
Premieres ชว่ ยให ้ครีเอเตอร์นําผู ้ชมทั้งชุมชนมารวมกันเพื่อรับชมวิดโี อล่าสุด
่ เดียวกับคืนเปิ ดตัวภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์
ของพวกเขาในแบบเรียลไทม์ เชน
ทําตามลําดับเวลาด ้านล่างเพื่อเรียนรู ้กลยุทธ์ยอดนิยมในการใชฟี้ เจอร์
และค ้นหาแรงบันดาลใจจากวิธท
ี �ค
ี รีเอเตอร์คนอื่นๆ ใช ้ Premieres

หากไมแนใจวาวิดีโอเปดตัวคืออะไร
ลองคลิกปุ่มทางด ้านขวาเพื่อดูข ้อมูลเพิ่มเติมและคําแนะนํ าทีละขัน
� ตอน
เกี่ยวกับวิธเี ปิ ดใช ้วิดโี อเปิ ดตัว

โปรโมต
ิ ธิภาพ
อยางมีประสท

Premieres ให ้ครีเอเตอร์และแฟนๆ
้
ได ้แชทสดทังก่อนและระหว่างการเผยแพร่วด
ิ โี อ
มีสว่ นร่วมกับผู ้ชมของคุณแบบเรียลไทม์และ
สร ้างการสนทนาในชุมชนไปพร ้อมกับรับชมวิดโี อ
เปิ ดตัวร่วมกับผู ้ชม

 งทาง
ปลดล็อกชอ
การสรางรายไดใหม

กอน
จ ัดโปรแกรม
อยางมีกลยุทธ

ดูขอ
 มูลเพิ่มเติม

วิดโี อเปิ ดตัวแต่ละรายการมาพร ้อมกับหน ้า
Landing Page และ URL รุน
่ ทดลอง ซึ�งช่วยให ้คุณ
มีเครื�องมือโปรโมตเพื�อสร ้างกระแส กระตุ ้นการมีสว่ นร่วม
และเพิ่มยอดดูเมื�อเปิ ดตัว

ื มตอ
เช่อ
ก ับแฟนๆ

Premieres เป็ นแหล่งที่มาของรายได ้แหล่งใหม่
สําหรับครีเอเตอร์ท�ไี ม่ได ้มุง่ เน ้นการถ่ายทอดสด
โดยนํ า Super Chat และแชทสําหรับสมาชิกเท่านั้น
มาใช ้กับเนื้อหาที�ถา่ ยทําไว ้ล่วงหน ้าแล ้ว

อัปโหลด
สรางกลยุทธใหก ับ Premieres โดยพิจารณาว่าคุณ
เผยแพร่เนื้อหาบ่อยแค่ไหนและวิดโี อใดที่จะได ้
รับประโยชน์จากการเปิ ดตัวมากที�สด
ุ

ต ัวอยางครีเอเตอร
Wong Fu Productions
ิ ่เป็ นกระแส
Wong Fu Productionsไดวิ
เคราะห์ส่งที
และสิ่งที่ผู ้ชมต ้องการ ณ ตอนนั้น
เมื่อเปิ ดตัววิดโี อ “The Asian Bachelorette 2”
ซึง� เป็ นหนึง� ในรูปแบบวิดโี อทีป
� ระสบความสําเร็จ
มากที่สุดของพวกเขา

กําหนดเวลา
ใหกับวีดีโอเปดตัว
ของคุณ

การเปิ ดตัววิดโี อทุกรายการอาจเหมาะ
สําหรับครีเอเตอร์ท่อั
ี ปโหลดเนื้อหาสัปดาห์ละครัง้
แต่สําหรับครีเอเตอร์ท่อั
ี ปโหลดวิดโี อทุกวันแล ้วนั้น
่
อาจต ้องเว ้นระยะการเปิ ดตัววิดโี อเพือให
้
การเปิ ดตัวในแต่ละครั้งมีความพิเศษ

่ ิ มีสว่ นร่วมกับวิดโี อเปิดตัวได ท
จําไว ว้ า่ ผูช
้ มจะเรม
้ น
ั ที
ทีว่ ิดีโออัปโหลด เราขอแนะนําใหครีเอเตอรสวนใหญ
อัปโหลดวิดีโอเปดตัว 60 นาทีถึง 3 ชั่วโมงกอน
เผยแพร และขอแนะนํ าอย่างย่งิ ให ค
้ รีเอเตอร์ปรากฏตัว
ในแชทสดช่วงระหว่างการเผยแพร่

ทําใหวด
ิ โี อ
ดูสดใหมอยูเ สมอ
คลิกที่น่ห
ี ากตองการความชวยเหลือเกี่ยวก ับแชทสด

เตรียมต ัว
แชท

เนื่องจากวิดีโอเปดตัวเปนวิดีโอที่ถายทําไวลวงหนา การวางแผน
่ าคัญ
กลยุทธ์ในการแชทสดล่วงหน ้าก่อนเผยแพร่จงึ เป็ นสิงสํ
ซึ่งจะช่วยให ้คุณดูแลแชทที่จะเข ้ามาและปรับปรุงประสบการณ์
การรับชมร่วมกับแฟนๆ ให ้ดีย่งขึ
ิ ้นได ้

ต ัวอยางครีเอเตอร
ItsFunneh
ช่อง ItsFunneh ให ้สมาชิกที่มีสว่ นร่วมกับช่องมากที่สุด
เป็ นผู ้ดูแลแชทสดในระหว่างที�เธอเปิ ดตัววิดโี อ
แฟนๆ ตัวยงเหล่านี้ทําให ้การสนทนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
และช่วยเพิ่มการมีสว่ นร่วมของผู ้แสดงความคิดเห็นแต่ละคน

นี่เปนชวงเวลาที่สําคัญ การที่ผู ้ชมทราบว่าทําไมจึงมีการเปิ ดตัววิดโี อ
วิดโี อจะเปิ ดตัวที่ไหน และเมือ
� ไหร่เป็ นสิ่งสําคัญที่สุด ประกาศการ

โปรโมต
และใหขอ
 มูล

อัปโหลดวิดโี อเปิ ดตัวของคุณล่วงหน ้าอยูเ่ สมอและบอกให ้ผู ้ชมทราบว่า
่
่ ดโี อจะเริมถ่
่ ายทอดสด
พวกเขาจะได ้ชมสิงใด
หากเข ้ามารับชมก่อนทีวิ

ต ัวอยางครีเอเตอร
Leroy Sanchez
Leroy Sanchez โปรโมตวิดโี อเปิ ดตัวเพลง “Preacher”
ในบัญชีโซเชียลของตนในวันที�ใกล ้จะเผยแพร่
และถ่ายทอดสดลงทุกแพลตฟอร์มก่อนการเปิ ดตัว
เพื�อกระตุ ้นให ้ผู ้ชมเข ้ามารับชมที� YouTube

ระหวาง เผยแพร
ปรากฏตัว
เพื่อแฟนๆ

ผูชมมาเพื่อรวมแชรชวงเวลานี้กับ “คุณ” ปรากฏตัวในวิดโี อเปิ ดตัว
แต่ละรายการของคุณและใกล ้ชิดกับแฟนๆ อย่างทีพ
� วกเขาต ้องการ
ด ้วยการพูดคุยผ่านแชทสดในระหว่างการเปิ ดตัว

ตัวอยางครีเอเตอร
iHasCupquake
ช่อง iHasCupquake ใช ้ช่วงต ้นของวิดโี อเปิ ดตัว
แต่ละครัง� ในการทักทายแฟนๆ รวมถึงยํ�าเตือนแฟนๆ
ว่าพวกเขาพูดคุยกับเธอระหว่างการเปิ ดตัวผ่านแชทได ้

ทําให
วิดีโอเปดตัว
เปนสิ่งพิเศษ

ปกติแลวผูท่ชมวิ
ี
ดีโอเปดตัวจะเปนแฟนๆ ที่เหนียวแนนของคุณ
และมีสวนรวมกับคุณมากที่สุด ลองคิดทําอะไรสนุกๆ ให ้กับ
การเปิ ดตัวแต่ละครั้งและทําให ้การเปิ ดตัววิดโี อเป็ นสิง� พิเศษสําหรับ
ผู ้ชมผ่านฟี เจอร์อย่างการเป็ นสมาชิกและ Super Chat

ตัวอยางครีเอเตอร
YOGSCAST

ช่อง YOGSCAST Lewis & Simon ใช ้แชทสดในระหว่าง
่
การเปิ ดตัววิดโี อเพื่อกล่าวถึงผู ้ชมทีเหนี
ยวแน่น
ตอบคําถามของแฟนๆ ด ้วยน้ําเสียงตลกขบขัน และ
กระตุ ้นให ้สมาชิก “ยิงฉลาม” โดยใช ้อีโมจิท�ก
ี ําหนดเอง
สําหรับสมาชิกเท่านั�น

เพิ่ม
มูลคา

่ยมที่ครีเอเตอร์จะแสดง
แชทสดของ Premieres เป็ นวิธท
ี ่ยอดเยี
ี
ความเห็น พูดเกร็ดเล็กเกร็ดนอย และใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
เนื้อหาของตนกับผูชมไดแบบเรียลไทมโดยที่ไมรบกวนผูใช

ตัวอยางครีเอเตอร
Rosanna Pansino
่
เมือเปิ
ดตัววิดโี อ “Trying My Sister’s Pregnancy Cravings!”
ช่อง Rosanna Pansino ใช ้แชทสดในการสร ้างประสบการณ์
การรับชมร่วมกันที่เต็มไปด ้วยเรื่องขําขัน เกร็ดความรู ้ตลกๆ
และมีสว่ นร่วมกับแฟนๆ โดยตรง

หลัง เผยแพร
แมวด
ี โี อจะจบลง
ั ันธ
แตความสมพ
ย ังคงอยู

สานตอ
การสนทนา

การที่วิดโี อเปิ ดตัวจบลงไม่ได ้หมายความว่าบทสนทนา
ระหว่างคุณกับผู ้ชมจะต ้องจบลงด ้วย
ติดตามผลวิดโี อเปิ ดตัวของคุณด ้วยเนื้อหาเพิ่มเติม
และกระตุ ้นให ้ผู ้ชมทิ้งคําถามไว ้ในความคิดเห็น
ของวิดโี อได ้เลย

ครีเอเตอร์ใช ้หน ้าสําหรับดูเพื่อแชทสดกับผูชมเปนเวลาสั้นๆ
้ ดลงแลวได ช่วงเวลาหลังจากที่วิดโี อจบ
หลังจากวิดีโอที่เปดตัวสินสุ
เป็ นโอกาสที่ดีในการตอบคําถาม รับฟั งความคิดเห็นเกีย
� วกับวิดโี อเปิ ดตัว
และนํ าผู ้ชมไปยัง VOD หรือสตรีมแบบสดหลังวิดโี อจบลง

ต ัวอยางครีเอเตอร
Manucraft
หลังจากที่เปิ ดตัววิดโี อที�เน ้นไปที่เกม Minecraft
ช่อง Manucraft ได ้ชวนให ้ผู ้ชมเข ้าร่วมเซิรฟ
์ เวอร์ Minecraft
่
้
่
ทีเขาสร ้างขึนเองเพือพบปะสังสรรค์ภายในเกมหลังจบงาน

ตองการความชวยเหลือหรือมีคําถามไหม
ดูข ้อมูลเพิ่มเติมได ้ที่บทความจากศูนยชวยเหลื
อ
่
ดูแหล่งข ้อมูลเพิ่มเติมได ้ที่ Creator Hub
รับการสนับสนุนเกี่ยวกับคําถามของคุณได ้ที่ศูนยชวยเหลือ

